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Ogólne Warunki Najmu Kampera 

 

Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest wynajem 

na czas określony w umowie samochodu campingowego 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy najmu jest wyłącznie wynajem samochodu campingowego dla wykorzystania 

go w celach rekreacyjnych. Wynajmujący nie oferuje i nie świadczy żadnych usług turystycznych. 

2. Umowa dopuszcza istnienie dwóch najemców odpowiedzialnych solidarnie. Każdy z Najemców 

odpowiada jako niezależny dłużnik. 

3. Najemca samodzielnie organizuje swoją podróż i użytkuje pojazd na własną odpowiedzialność. 

Zobowiązany jest również zaplanować podróż w ten sposób, aby jej przebieg i warunki umożliwiały 

bezpieczne i zgodne z instrukcją korzystanie z pojazdu. 

4. Wynajem zaczyna się w chwili, gdy Najemca przejmuje samochód campingowy od Wynajmującego 

i podpisuje protokół odbioru stanowiący Załącznik nr 2. 

 

§ 2 

 

1. Minimalny wiek Najemcy i Kierowcy to 28 lat.  

2. Kierowcy z prawem jazdy o kategoriach B muszą być w posiadaniu tego dokumentu od minimum 3 

lat, natomiast Kierowcy z prawem jazdy o kategoriach C muszą być w posiadaniu tego dokumentu od 

minimum 1 roku. 

3. Do podpisania umowy najmu wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Najemcy oraz dokument uprawniający do kierowania pojazdami. 

4. W przypadku gdy Najemcą jest osoba prawna bądź inna jednostka nieposiadająca osobowości 

prawnej osoby działające w ich imieniu zobowiązane są wykazać swoje umocowanie. 

 

§ 3 

 

1. Czynsz najmu stanowi kwota wynikającą z Cennika, który stanowi Załącznik nr 3 do umowy, chyba, 

że umowa stanowi inaczej. Na kalkulację ceny ma wpływ okres, w którym pojazd jest wynajmowany 

pojazd oraz długość okresu najmu. 

2. Najemca jest zobowiązany zwrócić wynajęty pojazd w pełni zatankowany. W przeciwnym razie 

Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy kosztami paliwa zgodnie z Cennikiem. 
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3. Za każdą rozpoczętą kolejną godzinę korzystania z pojazdu ponad tę ustaloną w umowie,  

Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy opłatą dodatkową w wysokości określonej w 

Cenniku. 

4. W przypadku zwrócenia wynajętego pojazdu przed terminem ustalonym w umowie z przyczyn 

nieleżących po stronie Wynajmującego, zachowuje on prawo do całości wynagrodzenia określonego 

w umowie, jak również uprawnienie do potrącenia go z wniesionej kaucji. 

5. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 5 godzin po terminie wskazanym w Umowie Wynajmu i nie 

skontaktuje się z Wynajmującym, spowoduje to całkowita utratę kaucji.  

6. Najemca pozostaje zobowiązany do posprzątania pojazdu wewnątrz. W przeciwnym wypadku 

Wynajmujący pozostaje uprawniony do naliczenia opłaty zgodnie z Cennikiem. 

7. W przypadku potrzeby czyszczenia i opróżnienia toalety chemicznej, najemca zostanie obciążony 

kosztami zgodnie z Cennikiem.  

8. Jeśli Wynajmujący nie może z własnej winy dostarczyć zarezerwowanego pojazdu Najemcy, zwraca 

mu wpłaconą kwotę powiększoną o rekompensatę w wysokości 10% całkowitej kwoty wynajmu 

ustalonej w umowie.  

 

§ 4 

 

1. Dokonanie rezerwacji traktowane jest jak zamówienie Klienta wiążące Wynajmującego dopiero po 

podpisaniu umowy oraz wpłaceniu kaucji. 

2. Rezerwujący ma możliwość obejrzenia samochodu campingowego w siedzibie Wynajmującego 

przed dokonaniem wpłaty kaucji i podpisaniem Umowy. 

3. W przypadku dokonywania rezerwacji w sposób elektroniczny (przez e-mail) Wynajmujący 

powinien potwierdzić Klientowi otrzymanie rezerwacji niezwłocznie w sposób elektroniczny (w ciągu 

72h). Potwierdzenie otrzymania rezerwacji przekazane elektronicznie oznacza wpisanie Klienta na 

listę zainteresowanych najmem i nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji (zawarciem 

umowy) i nie uprawnia Klienta do roszczenia praw związanych z zawarciem umowy. 

4. Najemca zobowiązany jest wpłacić kwotę w kwocie 5.000,00 zł, stanowiącą zabezpieczenie 

roszczeń Wynajmującego zwaną dalej „Kaucją”, na rachunek bankowy Wynajmującego nr 

................................................................................................................ w terminie 7 dni przed 

pierwszym dniem najmu określonym w § 3 ust. 1. W przypadku braku zapłaty we wskazanym 

terminie dokonana przez Najemcę rezerwacja przepada, a Wynajmujący pozostaje uprawniony do 

obciążenia Najemcy kwotą stanowiącą 30% umówionej ceny brutto, jednak nie mniej niż 1.000,00 zł.  

5. Brak przekazania kaucji, bądź jej części o ustalonym przez strony terminie traktowane będzie jako 

rezygnacja z rezerwacji terminu. Brak wpłaty drugiej transzy w określonym terminie lub 

niepojawienie się Najemcy na odbiór samochodu będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a 

wpłacona do tej pory część kaucji nie podlega zwrotowi. 

6. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 7 dni od dnia zwrotu pojazdu przelewem na wskazane konto 

Najemcy.  

7. Wypłata kaucji może zostać wstrzymana w przypadku oczekiwania na decyzję ubezpieczyciela bądź 

też na czas niezbędny do wyliczenia wartości szkody. 

 

§ 5 

 



1. Najemca jest zobowiązany odbyć szczegółowy instruktaż związany z prawidłowym użytkowaniem 

pojazdu, który odbywa się w miejscu odbioru pojazdu, przed jego wydaniem. 

2. Ponadto Najemca Pojazdu zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w którym użytkuje 

wypożyczony pojazd, 

b) użytkowania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, przeprowadzonym instruktażem oraz 

instrukcją obsługi od producenta pojazdu, 

c) powstrzymania się od udziału wypożyczonym pojazdem w zawodach i nie używania go na drogach i 

terenach nieutwardzonych, 

d) nie przewożenia samochodem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących powodować 

zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek elementów wyposażenia pojazdu, 

e) nie przewożenia pojazdem przez granicę któregokolwiek kraju środków zabronionych 

obowiązującymi miejscowo przepisami, 

f) przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych, 

g) zabezpieczenia pojazdu na postojach i parkingach przed zniszczeniem lub kradzieżą, 

3. Przewóz wynajętym pojazdem zwierząt jest niedozwolony. 

4. Wynajmujący, ani też inne osoby nie są uprawnione do samodzielnego przeprowadzania napraw w 

wynajętym pojeździe. 

5. Pojazd może być kierowany tylko przez Najemcę oraz dodatkowych kierowców wskazanych przez 

Najemcę i wpisanych w Umowie najmu. 

 

§ 6 

 

1. Najemca musi natychmiast poinformować Policję oraz inne właściwe służby oraz Wynajmującego o 

wypadku, pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach. Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły 

zdarzenia w tym wielkość i rodzaj uszkodzeń. Brak zawiadomienia Policji bądź innych służb będzie 

skutkował obciążeniem Najemcy obowiązkiem naprawienia szkody w pełnej wysokości. 

2. Najemca musi poinformować Wynajmującego natychmiast telefonicznie w przypadku 

jakichkolwiek zniszczeń pod rygorem obciążenia go kosztami ich usunięcia. 

3. Protokół powypadkowy musi zawierać dane identyfikacyjne – imiona, nazwiska i adresy, numery 

dokumentów tożsamości, numery telefonów – osób biorących udział w zdarzeniu oraz świadków i 

numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu oraz musi być podpisany przez 

wszystkie strony. 

4. Najemca musi natychmiast poinformować Wynajmującego pojazd nie jest zdolny do 

kontynuowania podróży. 

 

§ 7 

 

1. Wynajmujący przekazuje Najemcy Pojazd sprawny technicznie, czysty wewnątrz i na zewnątrz. 

Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, czy uszkodzeń Najemca winien zgłosić 

Wynajmującemu w chwili wydania pojazdu. 

2. Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd w takim stanie, w jakim go wynajął i w terminie 

wskazanym w umowie.  

3. Miejscem zwrotu jest domyślnie miejsce wydania samochodu campingowego Najemcy (siedziba 

Wynajmującego), chyba, że postanowiono inaczej. 



4. Wynajmujący umożliwia bezpłatne pozostawienie prywatnego samochodu Najemcy. 

 

 

 

Zapoznałam/-em się z treścią i otrzymałam/-em Warunki wynajmu samochodu campingowego od 

Piotr Banasik, do treści nie wnoszę zastrzeżeń.  

Warunki wynajmu kampera akceptuję. 

 

Data i czytelny podpis Najemcy: 

 

........................................................................................... 

Data i czytelny podpis osoby wskazanej w § 1 ust. 6 Umowy Najmu:  

 

...........................................................................................  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Piotra Banasik Auto-Banasik z 

prawem do wglądu i ich aktualizacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 1333.poz.883). 

 

Data i czytelny podpis Najemcy: 

 

........................................................................................... 

Data i czytelny podpis osoby wskazanej w § 1 ust. 6 Umowy Najmu:  

 

...........................................................................................  

 


